
 
 
  

Política de privacidade 
 
A PORTAL ITAIPU estabelece, adiante, a Política de Privacidade do SITE, em conformidade com a Lei Geral de Proteção 
de Dados, o propósito dessa Política de Privacidade é dar transparência à forma como se dá a coleta e o tratamento 
dos dados fornecidos pelos usuários, ao site da www.portalitaipu.com.br. 
 
1. A PORTAL ITAIPU disponibiliza aos usuários em geral o site www.portalitaipu.com.br, para fornecer informações 
corporativas, de produtos e mercados ao público. 
 
1.1 Para navegação e utilização geral do SITE, não é necessário que o Usuário se identifique. 
 
1.1.1 Contudo para possibilitar a prestação de alguns serviços por meio do SITE, é necessário que o Usuário forneça 
alguns dados pessoais: tais como acesso a área do cliente, Serviço de Atendimento ao Cliente (contato), envio de 
currículo (trabalhe conosco), promoção (Indique um amigo), campanhas (sorteios). 
 
1.1.2 Todas as informações coletadas serão armazenadas no banco de dados virtual ou físico, que dispõem de sistemas 
de segurança compatíveis com os padrões do mercado brasileiro e internacional. 
 
1.1.3 As informações podem ser utilizadas pela PORTAL ITAIPU para o contato com o usuário, atendimento ao usuário, 
envio de ofertas de serviços, pesquisa de satisfação a fim de proporcionar uma melhor experiência do usuário e 
satisfação com relação aos nossos serviços. 
 
1.1.4 A coleta dos dados sempre observa a autorização do titular através de formulários padrão preenchidos pelo 
próprio cliente através do uso do site. 
 
2. Caso o usuário deseje se candidatar a uma vaga ou enviar currículo para participar de processo de seleção poderá 
realizar o cadastro preenchendo os seus dados pessoais, de forma verdadeiras e atualizadas, já que não nos 
responsabilizamos pela verificação. 
 
2.1 Ao realizar o cadastro o usuário está de acordo com o uso dos dados para seleção de eventual vaga de colaborador. 
 
2.1.1 As informações coletadas serão encaminhadas para o Recurso Humanos e armazenadas em banco de dados físico 
ou virtual pelo período de um ano. 
 
2.2. O Usuário garante a veracidade e exatidão das informações e dados que fornece à PORTAL ITAIPU, assumindo a 
correspondente responsabilidade no caso de sua inexatidão, bem como se compromete a mantê-los atualizados. 
 
2.2.1 A PORTAL ITAIPU, não assume qualquer responsabilidade em caso de inexatidão dos dados informados. 
 
2.2.2. A PORTAL ITAIPU, poderá, a seu exclusivo critério, suspender e/ou cancelar o cadastro do Usuário, a qualquer 
momento, caso detecte qualquer inexatidão nas informações prestadas pelo mesmo, até que a inexatidão seja suprida. 
Tal procedimento visa proteger o Usuário e otimizar o processo de compra. 
 
3. Os dados pessoais coletados, armazenados ou tratados, de qualquer forma, em razão da utilização do SITE são 
Controlados pela PORTAL ITAIPU. Assim deverá ser consultada pelo Titular dos dados pessoais para eventual exercício 
dos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. 
 
4. Os dados pessoais não serão comercializados, cedidos ou compartilhados com empresas Controladoras fora do grupo 
empresarial. 
 
5. A PORTAL ITAIPU não solicita através do site ou e-mail quaisquer informações bancárias ou relativas a qualquer meio 
de pagamento. O setor financeiro da empresa, poderá ser contato ou contatar através do telefone da central de 
atendimento, e a ligação poderá ser gravada. 
 
6. Em nosso site podem existir links que levam a outras páginas que ficam fora de nosso site/servidor. Esses links são 
disponibilizados apenas para sua conveniência. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo ou material que possa ser 
encontrado nesses sites. As operações e o conteúdo desses sites estão fora de nosso controle e, a utilização desses 
sites, dos produtos e serviços anunciados ou vendidos nesses sites é de total responsabilidade do usuário. 
 
 
 



 
  

6.1 Não nos responsabilizamos por qualquer prejuízo, direto ou indireto, que possa surgir em virtude da utilização 
de nosso site ou de qualquer outro site que esteja disponível por meio de link em nosso site. 
 
6.2 Todas as informações são tratadas em sistemas internos da PORTAL ITAIPU, dotados de controle de acesso e 
treinamento adequado para os usuários. 
 
 
7. Os usuários têm direito, mediante requisição a PORTAL ITAIPU: 
 
I. Confirmação da existência de tratamento; 
 
II. Acesso aos dados pessoais; 
 
III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 
IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 
com o disposto nesta Lei; 
 
V. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com 
a regulamentação da ANPD; 
 
VI. Revogação do consentimento e consequente eliminação dos dados pessoais tratados, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 da LGPD; 
 
VII. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; 
 
VIII. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 
 
7.1. A PORTAL ITAIPU se reserva o direito de manter o tratamento de dados caso possua base legal de tratamento 
aplicável ao caso concreto, tais como, mas sem limite, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, 
legítimo interesse, etc. 
 
7.2 A PORTAL ITAIPU recomenda que, caso o usuário do site seja menor de 18 anos, informe aos pais ou responsáveis 
sobre sua intenção de solicitar contato de nossa empresa ou assinar qualquer lista de e-mail de nosso site. 
Recomendamos aos pais que se envolvam com a utilização da Internet por parte de seus filhos, certificando-se das 
atividades nas quais eles participam pela Rede. 
 
8. Para assuntos relacionados ao tratamento de dados pessoais, o interessado deverá entrar em contato com o 
setor encarregado, pelo e-mail: marketing@portalitaipu.com.br. 
 
9. Ao utilizar os serviços do SITE, o Usuário fica ciente dos termos desta Declaração vigente na data de utilização, 
cabendo ao mesmo verificá-la previamente cada vez que visitar o SITE. 
 
10. Buscando a contínua melhoria, a PORTAL ITAIPU poderá alterar a qualquer momento esta Politica de 
Privacidade, sendo que as alterações serão divulgadas no SITE para consulta a qualquer tempo. 
 
11. Ao utilizar os serviços do SITE, o Usuário fica ciente dos termos desta Declaração vigente na data de utilização, 
cabendo ao mesmo verificá-la previamente cada vez que visitar o SITE. 
 
Janeiro, 2022. 
 
PORTAL ITAIPU 


